Sazebník úhrad za poskytování informací
Sazebník je vydán v souladu s nařízením vlády č.173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a
licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu
k informacím.
Orgány veřejné správy jsou oprávněny dle §17 zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím v platném znění, požadovat za poskytnuté informace úhradu vzniklých nákladů.
I. Materiálové náklady
Pořizování tisků a kopií
černobílá jednostranná
černobílá oboustranná
barevná jednostranná
barevná oboustranná

A4
2 Kč
4 Kč
4 Kč
8 Kč

A3
4 Kč
8 Kč
-

Technický nosič dat

CD
10 Kč

DVD
15 Kč

II. Náklady za mimořádné rozsáhlé vyhledávání informací
Sazba nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací odvozená od nákladů na platy
zaměstnanců úřadu činí 195 Kč za každou celou hodinu vyhledávání. O mimořádně rozsáhlé
vyhledávání informací se jedná tehdy, jestliže shromáždění informací představuje v
podmínkách OU Luštěnice časově náročnou činnost, která se objektivně vzato vymyká
běžnému poskytování informací tímto povinným subjektem. Zpravidla tak jde o čas, který jde
nad rámec běžné agendy konkrétního pracovníka, který danou žádost vyřizuje. Je-li
poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace celkově
kratším než 1 hodina, úhrada nákladů se nevyžaduje.
III. Poštovné
1) Náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných
nákladů a mění se dle aktuálních tarifů České pošty a.s..
2) Oznámení o vyřízení žádosti i poskytnutá informace se zasílají do vlastních rukou
žadatele.
IV. Osvobození od úhrady nákladů
Jsou-li celkové náklady na poskytnutí informace na základě jedné žádosti nižší než 100 Kč,
poskytuje se informace bezplatně s výjimkou úhrady nákladů podle bodu I.
V. Způsob úhrady
1) Hotově na pokladně OÚ Luštěnice, Boleslavská 171, Luštěnice.
2) Bankovním převodem na účet obce 3320181/0100. Variabilní symbol bude sdělen
ekonomickým oddělením obecního úřadu.
VI. Ostatní ustanovení
1) Celková cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen uvedených v sazebníku.
2) Žadateli bude na základě jeho žádosti předložena předpokládaná výše nákladů.
3) Úhrada bude provedena před vydáním informace.
4) Sazebník projednala a schválila Rada obce Luštěnice dne 17.9.2013.

